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Background and purpose

This

study aimed to evaluate the effect of divorce on women's
victimization in Tabriz. This was an applied descriptive survey study.

Method
The sample size consisted of 170 people who were randomly selected
by Cochran's formula, and data were collected using a 19 items researchermade questionnaire, which assesses the three individual, economic and
social effects of divorce on the victimization of divorced women in the city
of Tabriz. Its face and content validity was approved by 12 experts in the
field of divorce based on the Lawshe model. Some additional data was
collected by taking notes and using the library method. Therefore, the data
collection is based on the library and field method. Given the normal
distribution of data and univariate nature of the study, a one-sample
parametric t-test was used to analyze the data using SPSS software.

Results
According to the T-test and a significance level of less than .05, all
results are significant and showed that the individual, economic and social
effects of divorce on women's victimization in Tabriz are positive and
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significant. The results showed that divorce and its individual, social and
economic criminological consequences directly affected women's
victimization. In other words, there is a positive relationship between
women's levels of victimization divorce rates. In explaining the findings of
this study, it can be said that the economic and social status of divorced
women and the importance that society places on them, and the existing
attitudes towards these women are among the influential factors in their
victimization rate.

Conclusion
In a religious and traditional city like Tabriz, divorced women are
highly degraded in terms of social status. People's negative preconceptions
toward them, poor economic situation, and being excluded by family and
friends are among the negative consequences of divorce that lead to
women's victimization. The majority of divorced women face irreversible
and traumatic anxiety and stress. They see themselves as rejected, and
people are always suspicious of them. The indecent culture of the society
reinforces this negative attitude in dealing with divorce, especially
divorced women. This is where potential criminals see them as a good
target for their crimes as they know that these women do not have social
support, and even society and the criminal justice system may blame them
after being victimized. That is why they refuse to report their victimization,
and the divorced women's reaction to the crime-to conceal their
victimization- is in favor of the criminals and motivates them towards
divorced women as the target of the desired crime. This situation is
exacerbated when divorced women are rejected by their families and do
not have criminal and social protection and increase their victimization
rate. Therefore, to prevent victimization, more attention should be paid to
the divorced women who primarily have been harmed by society and its
people so that the raising of their children does not face any problems. Of
course, in addition to judicial and financial protections, it is essential that
these protections, especially for sexual victimization, include
psychological support by establishing specialized centers to recover
victimized divorced women.
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چکیده
ا

یکی از مهمترین زمینههای رشد و توسعه بزه و بزهدیدگی از هم گسستگی خانواده و طالق
است .وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود ،بنیانهای اخالقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی
متزلزل شده و جامعه بهسوی مشکالت گوناگون سوق داده میشود .این پژوهش نیز باهدف
ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز انجام شد .پژوهش کاربردی از نوع
توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعهکننده به مرکز مشاوره در
ً
شهر تبریز تشکیل می دهد که حجم نمونه توسط فرمول کوکران حدود  170نفر بهطور کامال
تصادفی انتخاب شد و با پرسشنامه محقق ساخته ،نسبت به جمعآوری اطالعات اقدام گردید.

واژگان کلیدی
طالق ،اثرهای طالق ،زنان
مطلقه ،بزهدیدگی زنان ،شهر
تبریز

برای به دست آوردن نتایج تحقیق از نرمافزار  SPSSو از آزمون پارامتریک  Tتک نمونهای با توجه
به توزیع نرمال دادهها و تک متغیره بودن آزمون جهت تجز یهوتحلیل دادهها استفاده شد .نتایج
آزمون  Tحاکی از معنیدار بودن تمامی آزمونهاست و نتایج آزمون نشان داد اثرهای فردی،
اقتصادی و اجتماعی طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز با توجه به مثبت بودن  Tو
سطح معنیداری کمتر از  0.05نیز دارای تأثیر مثبتی است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
پدیده طالق و پیامدهای جرم شناختی فردی ،اجتماعی و اقتصادی آن بر بزهدیدگی زنان تأثیرکامال
مستقیمی دارد .یعنی با افزایش طالق ،نرخ بزه دیدگی زنان افزایش مییابد و با کاهش طالق ،این
میزان کاهش پیدا کرد.
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مقدمه
دگرگونی و تحوالت سریع اجتماعی ،افزایش روزافزون ارتباطات ،گذر از فرایند ّ
سنتی به مدرنیسم،
محو و نابود شدن تدریجی مرزها در راستای جهانیشدن در تمامی ابعاد ،تهاجم وسیع فرهنگی و نقایص
عملکردی بر دامنه آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی افزوده و به مسائل اجتماعی بعد جهانی داده است.
مسئله بزهدیدگی نیز معضلی در تمام جوامع است و هیچ کشوری در دنیا ،فارغ از این مشکل نیست .بزه دیده
به شخصی اطالق می شود که از طرف یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص ستم یا بزه را متحمل میشود.
بزهدیده در حقیقت نقطه مقابل و قربانی بزهکاری است .پدیده بزهدیدگی و خشونت خواه در مفهوم عام و
انسانی و خواه در مفهوم خاص آن یعنی بزهدیدگی زنان ،قبل از اینکه یک مسئله خانگی ،محلی ،شهری و
کشوری باشد ،یک مسئله جهانی است (بنیطالبی و بنیمهدی .)125 :1392 ،زنان درواقع در فرآیند
اجتماعی شدن درمییابند نسبت به مردان آسیبپذیرتر هستند و در طول جامعهپذیریشان از سوی خانواده
و نهادهای آموزشی و پرورشی و همچنین از طریق وسایل ارتباطجمعی این مسئله بدانها یادآوری میشود.
بر اساس آموزههای بزه دیدهشناسی حمایتی  ،1هرچه اشخاص توانایی کمتری برای محافظت و کنترل خود

داشته باشند ،بیشتر قربانی جرم میشوند .با توجه به اینکه ضعف جسمی ،عدم تعادل روحی و روانی،
ّ
فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی ،نرخ بزهدیدگی را باال میبرد ،زنان مطلقه را میتوان
بزهدیدگان مستعد و ّ
بالقوه آسیبپذیر معرفی نمود (زینالی .)203 :1383 ،بالعکس توانایی مالی و
تحصیالتی ،فاکتورهایی برای کاهش میزان بزهدیدگی و ترس محسوب میشوند .چراکه افراد ّ
متمول و

تحصیلکرده راههایی بهتر و مناسبتر را برای محافظت از خود برمیگزینند و بدینجهت نیز از میزان بزه
دیدگی آنان کاسته خواهد شد (اسکوگان .)140 :1987 ،2بر اساس نتایج تحقیقات تجربی ،اگرچه ترس
افراد سالخورده نسبت به بزه دیده شدن بیشتر است ،اما آنها در عمل به جهت حضور کم در فضاهای
عمومی ،کمتر بزه دیده واقع میشوند (مگوایر.)244-206 :2012 ،
پیشگیری از بزهدیدگی یکی از موضوعهای مهم علم بزهدیدهشناسی است که میتوان با شناخت
بزهدیدگان و علل بزهدیدگی آنها ،الگوی مناسبی را در جهت پیشگیری از قربانی شدن آنها در جرائم
مختلف ازجمله جرائم جنسی ارائه نمود .در میان انواع بزهدیدگان ،زنان بزهدیده جزء بزهدیدگان با میزان
آسیبپذیری باال قرار دارند .ازاینرو ،زنان بزهدیده شایسته حمایتهای ویژهای هستند (بسیونی:1396 ،
 .)98مداخله دولت در فرایند پیشگیری از بزهدیدگی زنان بهمقتضای اصل کرامت بشری ،غیرقابلانکار است.
بیشک این مداخله در جهت حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان با همکاری نهادهای حامی حقوق
زنان مؤثرترخواهد بود (بیگی و آشنا .)129 :1398 ،بزهدیدگی زنان ،مانعی جدی در مسیر توسعه اجتماعی،
. Supportive Victimology
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علمی و فرهنگی زنان است که آنان را بیش از بیش آسیبپذیر میسازد .کنترل و کاهش بزهدیدگی زنان که
ریشه در ساختارها دارد ،از کفایت الزم برخوردار نیست و لذا الزم است در این راستا ،اصالحاتی در
ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد و از همه مهمتر نگرشهای موجود زنان نسبت به
خود ،تغییر داده شود و راهکارهای معقول و سنجیده مرتبط با مسئله اندیشیده شود (داوودی.)98 :1388 ،
یکی از مهمترین زمینههای رشد و توسعه بزهدیدگی از همگسستگی خانواده است .متخصصان و
کارشناسان ،مددکاران بهزیستی ،حقوقدانان و جامعهشناسان معتقدند برای ایمنسازی افراد جامعه و تقلیل
آسیبهای اجتماعی باید به بررسی عواملی پرداخت که بهنوعی شرایط و موقعیتهایی را فراهم میآورند که
تحت تأثیر آن شرایط ،افرادی زمینه سوءاستفاده و تحمل و پذیرش بزه را پیدا میکنند و درنهایت راهکارهایی
را برای اصالح آن ارائه نمایند .لذا خانواده بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در سالمت افراد یک
جامعه و ظهور ایدههای اجتماعی دارد .یکی از مشکالتی که از درون خانواده به پا میخیزد و علت آنهم در
ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر است ،طالق میباشد .این مشکل میتواند در جامعه نیز شیوع و
گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل نماید .وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود ،بنیانهای اخالقی و
اجتماعی کل نظام اجتماعی هم متزلزل شده و جامعه بهسوی مشکالت گوناگون سوق داده میشود .طالق
چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است ،بهناچار عواقب اجتماعی و پیامدهای جرم
شناختی آن را از حیث بزهکاری و بزهدیدگی باید انتظار داشت (فرجاد .)49-50 :1382 ،ارزیابی پدیده
طالق ،ابعاد مختلف تأثیرهای آن را بر خانواده و بهو یژه زنان ،پیش رو مینهد .پیامدهای طالق را میتوان به
پیامدهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی تقسیم نمود .افزایش مشکالت عاطفی ،احساس تنهایی و عدم درک
از سوی دیگران را میتوان ازجمله پیامدهای فردی طالق عنوان کرد .کاهش فعالیتهای اجتماعی و
زناشویی ،از دست رفتن جایگاه اجتماعی و همچنین از دست رفتن پایگاه حمایت اجتماعی خانواده و جامعه
از مهمترین پیامدهای اجتماعی طالق میباشند .امروزه هیچکس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و
ارتباطات پیرامونی را در بزه دیدگی زنان انکار نمیکند .شاخصهای اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی ،میزان
آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی و مسائلی ازایندست تأثیر بسزایی در شکلگیری شخصیت
اجتماعی زنان و بزهدیدگی آنها دارد (ساالریفر .)27 :1388 ،مشکل مالی ،مشکل مسکن ،مشکل
اقتصادی و مشکل شغل و درآمد نیز از بارزترین پیامدهای اقتصادی طالق به شمار میروند (کریمی و
غالمی .)63-65 :1395 ،طالق و پیامدهای بعد از طالق هم یکی از عوامل مؤثر بر نرخ بزهدیدگی زنان
است .چراکه خانواده نهادی است که به اعضاء خود ،احساس امنیت و آرامش میبخشد و طی هزاران سال،
پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامه انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است
(ستوده .)201-202 :1373 ،لذا ازجمله مسائلی که ضرورت دارد در حوزه آسیبشناسی طالق زنان مطرح
شود ،ترس از طالق و فشارهایی است که بعد از طالق شیوههای زندگی آنها را دگرگون مینماید .پس از
طالق ،زنان با دنیایی متفاوت با روابط ،نگرشها و تصورات نسبت به خود ،مواجه میشوند .این وضعیت،
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هنگامیکه زنان مطلقه ،عالوه بر برخوردار نبودن از حمایت اجتماعی ،حمایت خانوادگی خود را نیز از دست
داده و از سوی خانواده خود طرد شده باشند ،بیشتر خودنمایی میکند و آنان را به بزه دیدگان بالقوه تبدیل
مینماید .تأثیر جرم بر نرخ بزه دیدگی زنان مطلقه ،نحوه قربانی شدن ،عوامل مؤثر بر بزهدیدگی زنان مطلقه
و پیشگیری از قربانی شدن ثانویه آنها میتواند راهکارهای نوین و متفاوتی را در مبحث پیشگیری از جرم و
بزهدیدگیهای مکرر این گروه از زنان آشکار سازد.
مرور سوابق تحقیقات انجامیافته در حوزه بزهدیدگی زنان مطلقه نشان میدهد که بزهدیدگی زنان و یا
پیامدهای طالق بهطورکلی و مجزا از هم آسیبشناسی گردیده و تأثیر طالق و پیامدهای جرمشناختی آن بر
نرخ بزهدیدگی زنان مورد ارزیابی قرار نگرفته است .فیروزجائیان گلوگاه؛ صادقی؛ جان محمدی لرگانی و
لطفی ( ،)1397در پژوهشی با عنوان «فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طالق در ایران» ،با استفاده
از مرور سیستماتیک ،نوزده پژوهش صورت گرفته در حوزه طالق در بازه زمانی  1381لغایت  1395را
انتخاب و مورد فرا تحلیل قرار دادهاند .نتایج حاصل از بررسی تحقیقات انجامشده در حوزه طالق نشان
میدهد در سطح نظری بیشتر از نظریههای خرد همچون مبادله و همسانهمسری استفاده شده است.
خدادوست مقدم ( ،)1397با ارائه مقاله «آسیبشناسی طالق و تأثیر آن بر بزهکاری و بزهدیدگی زنان مطلقه
(راهکارهای پیشگیری)» ،پدیده طالق را آسیبشناسی و راهکارهای پیشگیری از آن را مطرح نموده و به تأثیر
دووجهی آن بر بزهکاری و بزهدیدگی زنان مطلقه پرداخته است .برنتانو  1و کالرک استوارت ،)1395( 2با انجام

پژوهشی در موضوع «طالق ،علل و پیامدها  ،»3با علتشناسی پدیده طالق ،به تبیین پیامدهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی آن پرداختهاند .کریمی و غالمی ( )1395در پژوهش خود با عنوان «بررسی علل و
عوامل پیدایش پدیدههبزهدیدگی زنان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه» ،به بررسی علتشناسی بزهدیدگی زنان
پرداخته و نتیجه گرفتهاند که بیشترین جرمی که علیه زنان مطلقه ارتکاب یافته ،ضربوجرح است که علت
این جرم هم برپایه پیامد اجتماعی طالق و طرد و انزوای اجتماعی زنان مطلقه قابل تبیین است .صادقی
فسایی و میرحسینی ( )1390در مقاله پژوهشی خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شهر
تهران» ،به بررسی میدانی عوامل تأثیرگذار بر بزهدیدگی زنان شهر تهران پرداختهاند .زنان مصاحبهشونده در
این تحقیق ،عواملی نظیر بیاحتیاطی زنان ،نوع فعالیتهای روزمره ،نوع رفتار و پوشش ،خشونت در حوزه
خصوصی و عمومی ،نابسامانی خانوادگی و ضعف در جامعهپذیری ،طالق و جدایی از همسر و پیامدهای
بعدازآن ،ناکارآمدی یا نبود قوانین حمایتی و اجتماعی ،عدم آموزش روشهای دفاع از خود ،درهمریختگی
فضای شهری ،وجود مکانهای جرم خیز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریک ،وجود نابسامانیهای
اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری و فقر را در کنار و یژگیهای فیزیولوژیک و زیستی ،از مهمترین دالیل
بزهدیدگی زنان تهران اعالم نمودهاند .کالنتری ،روشنفکر و جواهری ( ،)1390در مقالهای با عنوان «آثار و
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پیامدهای طالق ،مرور نظاممند تحقیقات انجامشده در ایران با تأکید بر مالحظات جنسیتی» ،نتیجهگیری
میکنند که پیامدهای طالق بهو یژه وجوه منفی آن ،هم بهصورت عمومی بر ارکان مختلف جامعه تأثیر
میگذارد و هم بهواسطه تأثیرهای و یژهای که برزنان دارد ،در تحلیلهای جنسیتی توسعه و سیاستگذاریهای
اجتماعی اهمیت مییابد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نهتنها طالق بهطورکلی میتواند باعث
صدمه به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه شود ،بلکه در تحلیلی حساس به جنسیت ،میتواند مانع
نقشآفرینی زنان در فرایند توسعه و درنتیجه به حاشیه راندن و استثمار و بزهدیدگی شدید زنان شود.
نتایج و یافتههای این مطالعات نشان میدهد که آسیبهای اجتماعی زنان مطلقه رو به افزایش است و
لذا برای مهار کردن آن باید به شناسایی علل و تالش درجهت حل بزهدیدگی آنها بهصورت علمی و ریشهای
پرداخت .ازاینرو ،این پژوهش با توجه به این خأل تحقیقاتی درصدد تبیین این مسئله اساسی است که آیا در
نرخ بزهدیدگی زنان ،طالق میتواند مؤثر باشد؟ بر این اساس و باهدف اثبات ارتباط بین طالق و نرخ
بزهدیدگی زنان ،این مطالعه میکوشد تأثیر طالق را بر نرخ بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز ارزیابی نماید.
لذا بر اساس این ضرورت پژوهشی ،در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری بزهدیدگی زنان مطلقه ،بهصورت
میدانی هم نقش طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت پیشنهادها و
راهکارهایی جهت پیشگیری از بزهدیدگی زنان مطلقه و مقابله با پیامدهای جرم شناختی طالق ارائه گردیده
است.

ادبیات نظری تحقیق
معضل جرم همواره در طول تاریخ گریبانگیر بشر بوده است .رشد این پدیده طی دهههای اخیر
نگرانی های بسیاری را برانگیخته و باعث شده است که خطر این پدیده از سایر معضالتی مثل شیوع بیماری
مهلک ،آلودگی محیطزیست و نظایر آنها که در دهه آخر قرن بیستم گریبانگیر بشر شده است بسیار بیشتر
باشد .طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد در چند سال گذشته رشد ساالنه جرم ،از رشد جمعیت و نیز رشد
اقتصادی اکثریت قریب بهاتفاق کشورهای جهان بیشتر بوده است .نکته قابلتوجه اینکه بیشتر قربانیان
جرم را افراد آسیبپذیر ازجمله زنان تشکیل میدهند (میرمحمد صادقی .)315 :1398 ،زنان که از اعضای
آسیبپذیر جامعه هستند ،در قوانین کشورهای مختلف ازجمله ایران موردتوجه قرارگرفتهاند .این موضوع
موجب ایجاد گروههای مردمی و حمایت جوامع از این دسته از بزهدیدگان شده است .ازجمله مهمترین
راههای پیشگیری از بزهدیدگی ،محافظت از زنان است که همواره در معرض بزهدیدگی هستند .در دسترس
بودن زنان بزهدیده یکی از عواملی است که عالوه بر تحریک بزهکاران ّ
بالقوه به ارتکاب جرم و ایجاد انگیزه
مجرمانه ،موجب میشود بدون هیچ مانعی قصد مجرمانه خود را درباره هدف موردنظر عملی سازند .لذا
افزایش کنترلهای رسمی و غیررسمی در جامعه بهمنظور شناسایی زنانی که در معرض خطر بزهدیدگی قرار
دارند ،ضروری است (میرخلیلی.)73 :1383،
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در نظریه نقشآفرینی بزهدیده در بزهدیدگی ،نوع رفتار بزهدیده ،بیمالحظگی و شتابزدگی،
وسوسهانگیزی ،ترغیب ،مساعدت یا فراهم نمودن تسهیالت زمینهای برای وقوع بزه ،بهعنوان ابعاد اصلی
نحوه نقشآفرینی بزهدیده در بزهدیدگی خویش مطرحشده است .کوهن 1و فلسون 2هم با طرح تئوری انتخاب
عقالنی  3و زندگی روزمره 4معتقدند که شیوه زندگی بزهدیدگان نظیر همنشینی و مجاورت آنان با بزهکاران یا

حضور در مکان یا زمان نامناسب و فاقد امنیت و نظارت ،همچنین نوع و نحوه فعالیتهای روزمره آنان مانند
جالبتوجه بودن ،در دسترس بودن ،نوع شغل ،پوشش و نحوه رفتار آنان درنهایت میتواند زمینه و فرصت
ارتکاب جرم را برای بزهکاران فراهم نماید (به نقل از سلیمی و داوری .)257 :1385 ،در نظریه فعالیت
روزمره 5اعتقاد بر این است که جرم ارتکاب یافته و بزهدیدگی با طبیعت خصوصیات زندگی معمولی انسان

یا به عبارتی تعاملها و کنشهای اجتماعی در ارتباط است و همزمان با تغییر این تعاملها و خصوصیات
نرخ بزهکاری نیز تغییر مییابد (الجوردی .)123-140 :1384 ،در رویکرد آسیبپذیری ،آسیبپذیری
جنسی و جنسیتی که در بردارنده میزان آسیبپذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان ،نسبت به مردان است،
بهعنوان زمینه مناسب بزهدیدگی شناخته شده است .به اعتقاد برخی از محققان ،زنان در فرآیند جامعهپذیری
در جامعه بهگونهای طبقهبندیشدهاند که نسبت به جرم ،آسیبپذیری بیشتری پیدا میکنند .برخی هم
آسیبپذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود

در برابر این جرم بیان میدارند (رنزتی و مایر  .)487 :2003 ،6بر اساس رهیافت عدم ادغام اجتماعی  7هم،
زنان به علت عدم ادغام اجتماعی و طردهای ناشی از آن کمتر موردحمایت و توجه بوده ،درنتیجه قربانیان
کمهزینهای محسوب شده و احتمال بزهدیدگیشان افزایش مییابد (صادقی فسائی و میرحسینی:1390 ،
 .)38-42همه این نظریات بر چند بعدی بودن علل بزهدیدگی زنان داللت مینمایند که با توجه به
ّ
پیامدهای جرم شناختی طالق میتوان بزهدیدگی زنان مطلقه را بر اساس آنها توجیه نمود.
درمجموع بزهدیدهشناسی زنان 8بهعنوان شاخهای از دانش بزهدیده شناسی ،درصدد ایجاد سیاست

جنایی مطلوب و آرمانی است که در آن اقشار آسیبپذیر مانند زنان ،مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.
این مهم ،تنها با شناخت نقش زنان بزهدیده در شکلگیری جرم ،شناخت علل بزهدیدگی آنان ،ارائه راه
حلهایی برای پیشگیری از بزهدیدگی آنها و ایجاد آماجهای غیرقابل اصابت در مقابل بزهکاران بالقوه،
امکانپذیر است (مرتضوی .)28 :1376 ،یکی از عوامل مؤثر در بزهدیدگی زنان ،نقش خانواده و طالق و
جدایی از همسر و پیامدهای بعد از طالق است .خانواده ،پایه اساسی اجتماع و سلول سازنده زندگی است
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و در وسیعترین مفهوم کلمه ،خاستگاه اعضای خویش و پناهگاه آنان است (ستوده.)201-202 :1373 ،
اما امروزه ،احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زن به سستی گراییده و خانواده به گونه
فزایندهای با نیروهای مخرب مواجه شده است که تهدید مهمی برای سالمت جامعه به شمار میرود.
مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند ،متارکه یا طالق است .طالق میتواند پیامدهای زیادی برای افراد
مطلقه به دنبال آورد که یکی از این پیامدها ،زمینه بزهدیدگی زنان است .ارزیابی پدیده طالق ،ابعاد مختلف
تأثیرهای آن را بر خانواده و بهویژه زنان ،پیش رو مینهد .طالق به هر دلیل ،درست یا نادرست ،هم برای افراد
خانواده و هم برای جامعه پیامدهایی دارد .طالق برای زن مشکالت اقتصادی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی
ایجاد میکند که هرکدام از این پیامدها هم بهنوبه خود زمینه بزهدیدگی زنان را فراهم میسازد .خانواده،
نخستین و بنیادیترین نهادی است که برای پاسخگویی به نیازهای فطری بشر ،بهو یژه نیاز به زندگی اجتماعی
شکلگرفته است و نزدیکترین و عمیقترین تعامل بشر در بستر خانواده تحقق مییابد؛ بهگونهای که هیچیک
از انسانها خود را بینیاز از عضویت در این نهاد اولیه ندانستهاند .صاحبنظران معتقدند که خانواده از
نخستین نظامهای نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای
جامعه ضرورت تام دارد (شرفی .)37 :1396 ،روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در
خانواده شکل میگیرد و هراندازه روابط درون خانواده مناسبتر باشد ،خانواده و بهتبع آن جامعه از ثبات و
استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود (اعزازی .)12 :1389 ،هیچ جامعهای بدون داشتن خانوادهای سالم
نمیتواند ّادعای سالمت کند و هیچیک از آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدید نیامدهاند (افروز،
.)2 :1391
سست شدن ارزشهای مذهبی و فرهنگی ،مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،فشارهای عصبی و روانی،
کاهش عالیق و روابط انسانی ،انحرافات و اعتیاد به مواد مخدر ازجمله عواملی هستند که منجر به طالق
میشوند (صابریزفرقندی .)7 :1387،طالق همانطور که بر جامعه آثار شومی بر جای میگذارد ،تعادل
انسانها را نیز ناپایدار میسازد و بهدرستی میتوان گفت که هیچگاه مطالعه آسیبشناسی اجتماعی،
انحرافات و بزهکاری ،بدون تأثیر مقطعی این پدیده عنوان نشده است (شیرزاد و کاظمی فر.)34 :1384 ،
مسئله طالق در حیات انسانی ،دارای جنبههای گوناگون است .از یکجهت ،پدیدهای حقوقی است که در
علم حقوق بهخصوص در بخش قانون مدنی بررسی میشود و از جهت دیگر ،پدیدهای اقتصادی است .به
این معنی که هم میتواند خانواده را بهعنوان یک واحد اقتصادی ،برپای دارد و هم به این معنی که یک عامل
اقتصادی مانند فقر ،موجب ازهمگسیختگی خانواده میشود .مصرفگرایی و گرایش به تشریفات و تجمالت
در میان خانوادهها موجب شده تا تفاوت میان خانوادههای غنی و فقیر نمود بیشتری بیابد و اختالف سطح
خانوادگی بهعنوان یکی از عوامل جدایی ساز میان زنان و مردان هویدا گردد (رشید؛ حسنوند؛ نبی زاده و
رشتی .)117 :1398 ،لذا اکثر بزهدیدگان زن چه در محیط خانه و چه در بیرون از خانه را زنانی تشکیل
میدهند که موقعیت مالی خوبی ندارند (ساالری فر .)25 :1388 ،از سوی دیگر ،طالق یک پدیده
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روانشناختی است .چراکه بر تعادل روانی اعضای خانواده ،بهشدت تأثیر میگذارد .همچنین ،یک پدیده
اجتماعی است .به این معنی که علل و زمینههای اجتماعی موجود و بهطورکلی ،ساختار جامعه میتواند
سبب ازهمگسیختگی خانواده شود (حاجیحسینی شاهرودی .)86 :1380 ،پدیده طالق ممکن است به
ً
کاهش میزان تعهد و وابستگی به جامعه منجر شود ،بهنحویکه فرد مطلقه خود را کامال جدای از جامعه
ببیند و نسبت به آن هیچگونه احساس مسئولیتی نداشته باشد و حتی درصدد مبارزه باارزشها و هنجارهای
پذیرفتهشده در جامعه برآید و نظم و امنیت اجتماعی را مختل نماید (کریمی و عباسپور.)13-14 :1395 ،
بنابراین بزهدیدگی زنان مطلقه ،یکی از پیامدهای اجتماعی طالق است .طالق ،یک ضریب مثبت و عامه

بسیار قوی ،برای ازدیاد نرخ بزهدیدگی و بزهکاری است .طبق بررسی دکتر اتین دوگریف ،1یک نسبت مستقیم
احتمالی بین عللی که موجب طالق میشود و تبهکاری بزرگساالن وجود دارد و یک نسبت قطعی بین این
طالقها و تبهکاری خردساالن نیز مورد تایید است (به نقل از حسنی.)26 :1383 ،
زنان مطلقه به ّ
کرات از سوی خانواده ،دوستان ،هممحلیها و بزهکاران فرصتطلب که آنها را آماج
مناسبی برای جرائم خود محسوب میکنند ،مورد تعرض قرار میگیرند .عمده جرائمی که علیه زنان بعد از
طالق به وقوع پیوسته و موجب بزهدیدگی آنان میگردند ،عبارتاند از :ضرب وشتم ،تجاوز جنسی ،مزاحمت
در معابر و اماکن عمومی ،تهدید ،توهین ،افترا و سرقت .ایجاد مزاحمت نسبت به زنان و مورد آزار و اذیت
قرار دادن آنها و بهطورکلی مورد بزه قرار دادن آنها ،یکی از مسائلی است که در کشورهای مختلف ،با شدت
و ضعف متفاوت ،وجود دارد .اما ایجاد چنین مزاحمتها و درنتیجه بزهکاری نسبت به زنان مطلقه بیشتر از
زنان دیگر است .ایجاد مزاحمت جنسی و مزاحمت خیابانی بسیار شایع هستند و تجربه مشترکی برای تمام
زنان هستند .ولی زنان مطلقه پس از طالق اینگونه بزه را زیاد تجربه مینمایند  .این در حالی است که اغلب

در مورد این مزاحمتها صحبت نمیشود و بهعنوان یک آسیب ،جدی گرفته نمیشوند (فیلبرون)2013:5 ،2
و تنها در چند دهه گذشته ،مسئله مزاحمتهای خیابانی و جنسی ،از یک مشکل خصوصی پنهان ،زشت و
در اکثر موارد کشفنشدنی ،بهصورت یک مسئله اجتماعی و عمومی ،تبدیلشده است (سور:1999 ،3
 .)470خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنیبه جسمی محدود نمیشود .کلمات توهینآمیز ،شک و
بدبینی که مردان آن را خوشغیرتی میدانند ،نیز جلوههایی از خشونت هستند که بر زنان اعمال میشوند.
ضربوجرح یکی از جرائمی است که علیه زن مطلقه رخ میدهد که دیدگاه فوق تاثیر بسیار زیادی در ارتکاب
آن دارد (خدادوست مقدم .)6 :1397 ،حالآنکه نظام حقوقی اسالمی با به رسمیت شناختن طالق بهعنوان
یک نهاد امضایی تالش نموده است جنبههای غیرانسانی و تنبیهی آن را زدوده و بر همین اساس این پدیده را
َ
َ َ
مدیریت اخالقی نماید .خداوند متعال در آیه شریفه  229سوره بقره «ف ِإ ْمساکٌٌ ِب َم ْع ُروفٌٌأ ْوٌٌت ْسریٌحٌٌ ِب ِإ ْحسانٌ»،
با بیان قاعده اخالقی عمل به معروف به شیوه برخورد سازنده مرد در زمان طالق اشاره و جنبههای تکلیفی
. Etienne Dugriff
. Fileborn
3
. Sever
1
2
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متعددی را برای آن مقرر نموده است (احمدیه و حکمت نیا .)75 :1398 ،زنان همهجا و در همه زمانها،
قربانیان تجاوز بودهاند و در عصر حاضر هم مورد رفتار خشونتآمیز جنسی قرار میگیرند .تجاوز و
سوءاستفاده جنسی ،هرچند از آن نوع آسیبهای اجتماعی است که خود معلول مشکالت و نابسامانیهای
اجتماعی فراوانی است ،لیکن میتواند عامل بروز ناهنجاریها و مشکالت روحی ،روانی و اجتماعی زیادی
در قربانیان تجاوز باشد (حسینی .)1390 ،مزاحمتهای خیابانی که به اشکال گوناگون برای زنان ایجاد
میشود ،موضوع جدیدی نیست ،اما امروزه با تحصیل بیشتر دختران در دانشگاهها و مراکز آموزشی ،افزایش
آمار اشتغال آنها نسبت به گذشته و بهطورکلی حضور گستردهتر آنها در سطح جامعه ،این مزاحمتها
بیشتر به چشم میخورد .افرادی که در جامعه برای زنان مطلقه مزاحمت خیابانی ایجاد میکنند دچار فقر
فرهنگی بوده و نمادسازی غلطی رادارند؛ مزاحمت را تفریح تلقی و جنس مؤنث را بهمثابه شکار دیده و فکر
میکنند که خیابان شکارگاه و زنان مطلقه شکار هستند و بهطورکلی سلطه مردان برزنان را حق خود میدانند.
بیشتر مزاحمهای خیابانی مجرد بوده یا در دوران تجرد ،تجربه رابطه نامشروع داشتهاند .یافتههای برخی
تحقیقات نشان داده که بعضی از این افراد ،متأهل بوده یا در دوران مزاحمت به جهت نداشتن رابطه خوب با
همسرانشان ،بهمنظور رفع خأل عاطفی یا دفع تحقیر روحی متعرض زنان مطلقه میشدهاند (خدادوست
مقدم.)7 :1397 ،
ترس و تنهایی ،افسردگی ،سرخوردگی ،انزوا ،کاهش رضایت از زندگی ،خودکشی ،دلتنگی ،سردرد،
افزایش فشارخون ،بیقراری در خواب ،احساس عدم سالمتی ،اختالل حواس ،مشکالت جنسی ،پناه بردن
به الکل یا مواد مخدر و سیگار و نگرانی بیشازحد از ازدواج بعدی و دلسرد شدن نسبت به آن و درنهایت
بزهدیدگی های ناشی از مطلقه بودن ،ازجمله پیامدهای فردی طالق برای زنان است .اعتیاد ،فحشا ،سرقت،
طرد از اجتماع ،سرخوردگی اجتماعی ،اختالل در مناسبات و تعامالت اجتماعی ،کاهش نفوذ اجتماعی،
تضعیف موقعیت و فرصتهای اجتماعی ،در امان نبودن از طعنهها و نگاههای کنجکاوانه اطرافیان ،کاهش
فرصتهای ازدواج مجدد ،تن دادن به ازدواجهای موقت و یا خارج از عرف اجتماعی ،فرار از خانه ،ولگردی
و انحرافات جنسی و فساد اخالقی از پیامدهای اجتماعی طالق برای زنان میتواند باشد (خدادوست مقدم،
.)9 :1397
باید دانست که تأثیرها و پیامدهای طالق ،پیچیده است .نباید تمامی پیامدهای طالق را منفی دانست؛
زنی که به خاطر فرار از اذیت و آزارهای شوهر خود طالق میگیرد ،زنی که شوهرش او را مجبور به
روسپیگری میکند و زنی که به خاطر مشکالت روانی و سوءظنهای نابهجای شوهر خود طالق میگیرد و
ً
در مواردی ازایندست ،اتفاقا طالق تدبیری برای پیشگیری از بزهکاری یا بزهدیدگی اوست (کریمی و غالمی،
 .)65 :1395لذا گوناگونی پیامدهایی که از طالق انتظار میرود و عکسالعمل اشخاص در مقابل این
رویداد مهم است و نشان میدهد که بهغیراز خود طالق ،عوامل دیگری هم در سازگاری یا ناسازگاری پس
از طالق ،نقش ایفا مینمایند .متأسفانه در شهر تبریز هم مثل اکثر مناطق ایران ،دید مردم نسبت به زنان
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مطلقه بسیار منفی است .با توجه به فرهنگی که بر شهر تبریز حاکم است ،زنان مطلقه از جایگاه مناسبی در
بین مردم برخوردار نیستند .هرچند این فرهنگ ،امروزه تا حدی تعدیلشده است ،لیکن بازهم این زنان،
سنگینی نگاههایی مملو از سوءظن و شک و تردید را احساس میکنند .بر اساس مطالعات صورت گرفته،
اثرهای طالق بر زنان مطلقه بهطورکلی در سه گروه عمده اثرهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی قابل تقسیم
هستند (برنتانو و کالرک استوارت .)405-406 :1395 ،راهکارهای ارائهشده نیز به چهار دسته نهادهای
فرهنگی و اجتماعی ،آموزشی ،اقتصادی و حمایتی ،قانونگذاری و نظارتی تقسیم شده است که دراینبین
بیشتر راهکارها متوجه جنبههای آموزشی و خانوادگی بوده است .بدین معنی که با افزایش مهارت و دانش
ارتباطی بین زوجین ،ترسیم دقیق و کارشناسانه پیامدهای روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی طالق
بهمنظور جلوگیری از اخذ تصمیمهای فوری و نشئت گرفته از پدرساالری در خانواده میتوان شاهد کاهش
نرخ طالق بود (فیروزجائیان گلوگاه؛ صادقی؛ جان محمدی لرگانی و لطفی .)133 :1397 ،لذا برمبنای
نتایج علمی و کاربردی تحقیقات صورت پذیرفته در ایران ،در این پژوهش هم سعی بر ارزیابی تأثیر این
پیامدهای طالق بر نرخ بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز بوده است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی است.
جامعه آمار ی
تمامی زنان مطلقه مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تبریز ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل
ً
میدهند که حجم نمونه توسط فرمول کوکران  1حدود  170نفر بهطور کامال تصادفی انتخاب شد .در تعیین
حجم نمونه عوامل متعددی دخیل هستند که از آن جمله میتوان به هدف تحقیق ،میزان تأثیر ّ
متغیر مستقل
بر متغیر وابسته یا بررسی رابطه دو متغیر ،گستردگی متغیرهای ناخواسته ،حجم جامعه آماری ،روش تحقیق،
امکانات و منابع مالی و زمانی محقق و درصد خطاپذیری را نام برد .چون حجم جامعه آماری مشخص
نیست و اطالعی از واریانس جامعه آماری در دسترس نیست ،از فرمول زیر حجم نمونه مشخصشده است:

همچنین چون پرسشنامه با طیف لیکرت 5 2درجه استفادهشده است ،بزرگترین مقدار  5و
کوچکترین مقدار  1خواهد بود .بنابراین انحراف معیار آن برابر است میتوان از مقدار  0.66استفاده کرد؛
زیرا این مقدار بیشینه انحراف معیار است (مؤمنی .)1387 ،همچنین سطح اطمینان  %95و دقت برآورد
 0.01در نظر گرفتهشده است .بنابراین حجم نمونه برابر است با:
. Cochran's Formula
. Likert

1
2
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Zα /2 = 1.96, ε = 0.01, σ =0.66 => N= 170
جدول .1برآورد حجم نمونه آماری موردنیاز
جامعه آماری

تعداد زنان مطلقه شهر تبر یز

حجم نمونه موردنیاز طبق فرمول

زنان مطلقه شهر تبریز

نامعلوم

170

روش جمعآور ی دادهها
در پژوهشهای کاربردی از ابزارهای متفاوتی همچون پرسشنامه و مصاحبه جهت جمعآوری
اطالعات و اندازهگیری متغیرها استفاده میشود .انتخاب نوع ابزار بستگی به ماهیت موضوع ،اهداف تحقیق،
نوع پژوهش و آزمودنیها دارد .بنابراین یکی از مهمترین مراحل روش علمی تحقیق ،انتخاب ابزار مناسب
هست .در این تحقیق برخی اطالعات با استفاده از روش کتابخانهای و اطالعات دیگر از ابزار پرسشنامه
استفادهشده است .لذا روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی است.
ابزار جمعآور ی دادهها
ابزار پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش حاضر ،محقق ساخته بوده که برای سنجش ارزیابی تأثیر
طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز توسط محقق تهیه و تدو ینشده است .این پرسشنامه دارای 19
سؤال و دارای سه بعد به شرح زیر هست:
جدول .2ابعاد پرسشنامه ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز
نقش طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبر یز

سؤاالت

تعداد سؤاالت

اثرهای فردی

1-2-3-4-5

5

اثرهای اقتصادی

6-7-8-9-10

5

اثرهای اجتماعی

11-12-13-14-15-16-17-18-19

9

شیوه نمرهگذار ی
حداکثر نمره این آزمون  95و حداقل نمره آن  19هست.
جدول  .3شیوه نمرهگذاری
عنوان پرسشنامه

ا
کامال
موافقم

تاحدودی
موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

سنجش ارزیابی نقش طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر
تبریز

5

4

3

2

ا
کامال
مخالفم
1
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روایی و پایایی پرسشنامه

1

سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش ،توسط  12نفر از کارشناسان

متخصص در زمینه طالق بر اساس الگوی الوشه 2مورد تأیید قرارگرفته است که نتایج آن در جدول  4نشان
دادهشده است .برای تعیین  CVRاز متخصصان درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طیف سهقسمتی

«ضروری است ،مفید است ولی ضرورتی ندارد و ضرورتی ندارد» ،بررسی نمودند .سپس پاسخها مطابق
فرمول

N
2

NE −
N
2

تعداد متخصصانی است که به گزینه ضروری

= 𝑅𝑉𝐶 محاسبه گردید .در این رابطه

پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان و  CVRنسبت روایی محتوایی است .بهعنوانمثال اگر  11نفر سؤال
را ضروری بدانند ،مقدار  CVRبرابر خواهد بود با  .%59میزان قابلقبول برای روایی محتوایی از نظرالوشه
برای هر سؤال  0/66در نظر گرفتهشده است .روایی محتوایی پرسشنامه ارزیابی تأثیر طالق بر بزه دیدگی
زنان شهر تبریز CVI3= 91/83 ،و  CVR= 91/09تایید شده است .ناگفته نماند با توجه به اینکه نتایج

بهدستآمده از پرسشنامه محقق ساخته با نظریههایی که ارزیابی بر محور آنها تدو ینشده است تناسب
داشته است ،لذا ابزار محقق ساخته ،دارای روایی سازه 4است.
تعداد خبرگان
2

 −تعداد پاسخهای ضروری
تعداد خبرگان
2

= نسبت روایی محتوایی

بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه ،ابتدا مؤلفههای ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز
از بنیانهای نظری استخراج و برای هر مؤلفه گویههایی تنظیم گردید و سپس روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه به شیوه داوری تخصصی توسط  12تن از متخصصان صورت گرفت .بهمنظور سنجش پایایی،
پرسشنامه در بین  30مدیر بهصورت آزمایشی اجرا شد و نتیجه حاصل از بررسی اجزای پرسشنامه نشان
داد که ضریب همسانی درونی پرسشنامه (آلفای کرونباخ 5برابر با  )0/868بوده است که نشاندهنده پایایی

باالی این ابزار است.
جدول  .4روایی صوری و محتوایی پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز
گویه

مقدار CVI

مقدار CVR

گویه

مقدار CVI

مقدار CVR

1

0/91

0/83

10

1

1

2

0/75

0/83

11

1

1

3

1

1

12

1

1

). Content Validity Ratio (CVR
. Lawshe
3
). Content Validity Index (CVI
4
. Construct Validity
5
. Cronbach's Alpha
1
2
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گویه

مقدار CVI

مقدار CVR

گویه

مقدار CVI

مقدار CVR

4

1

1

13

1

1

5

0/91

0/83

14

1

1

6

1

1

15

1

1

7

1

1

16

1

1

8

0/91

0/66

17

0/91

0/83

9

1

1

18

0/83

0/83

لذا برای محاسبه پایایی آزمون هم از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بدین ترتیب که بهوسیله دو
روش پیشآزمون و بازآزمایی روی  30نفر آزمون انجام گرفت که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به
شرح زیر هست .بنابراین پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است.
جدول .5پایایی پرسشنامه ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز
آلفای کرونباخ

روش اندازهگیری پایایی
اثرهای فردی

0.816

اثرهای اقتصادی

0.899

اثرهای اجتماعی

0.891

تجز یهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است.
آمار توصیفی
برای آمار توصیفی جهت نمایش اطالعات جمعیت شناختی از جداول فراوانی استفادهشده است.
جدول .6توزیع فراوانی شرایط سنی پاسخگویان
متغیرها

وضعیت سنی

وضعیت تحصیلی

وضعیت تحصیلی همسر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

زیر  25سال

15

8.8

8.8

بین  25تا  30سال

52

30.6

30.6

بین  31تا  35سال

63

37

37

بین  36تا 40

23

13.5

13.5

باالی  40سال

17

10.1

10.1

جمع کل

170

100.0

100.0

زیر دیپلم

43

25.3

25.3

دیپلم

32

18.8

18.8

فوقدیپلم

11

6.5

6.5

لیسانس

64

37.6

37.6

فوقلیسانس و باالتر

20

11.8

11.8

جمع کل

170

100.0

100.0

زیر دیپلم

62

36.5

36.5

دیپلم

56

33.0

33.0

فوقدیپلم

14

8.2

8.2
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فراوانی

درصد

درصد معتبر

لیسانس

28

16.4

16.4

متغیرها
فوقلیسانس و باالتر

10

5.9

5.9

جمع کل

170

100.0

100.0

بیکار

83

48.9

48.9

کارمند

19

11.1

11.1

شغل آزاد

68

40.0

40.0

جمع کل

170

100.0

100.0

خانهدار

115

67.6

67.6

کارمند

22

13.0

13.0

شغل آزاد

33

19.4

19.4

جمع کل

170

100.0

100.0

دارای فرزند

139

82.0

82.0

وضعیت شغلی همسر

وضعیت شغلی

تعداد فرزندان

علت طالق

وضعیت مسکن پاسخگویان بعد از طالق

بدون فرزند

31

18.0

18.0

جمع کل

170

100.0

100.0

اعتیاد همسر

33

19.4

19.4

عدم تفاهم و ناسازگاری

41

24.1

24.1

مشکالت ناباروری

7

4.1

4.1

دخالت دیگران

48

28.2

28.2

بیکاری و مشکالت اقتصادی همسر

21

12.3

12.3

فساد اخالقی همسر

3

1.8

1.8

عدم پرداخت نفقه توسط همسر

10

5.9

5.9

سایر موارد

7

4.2

4.2

جمع کل

170

100.0

100.0

اجارهنشین

64

37.6

37.6

خانه پدری و فامیل

92

54.1

54.1

شخصی

14

8.3

8.3

جمع کل

170

100.0

100.0

با توجه به نتایج جدول و با توجه به سطح معنیداری باالتر از  0.05دادهها ،توزیع دادههای حاصل

از پرسشنامه نرمال است .لذا با توجه به توزیع نرمال دادهها ،بایستی از آزمون پارامتریک 1استفاده شود .لذا

به دلیل نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف2و همچنین با توجه به تک متغیره بودن
آزمون از آمار پارامتریک  Tمستقل (آزمون  Tتک نمونهای) استفاده میشود .سپس به بررسی آزمون فرضیات
پژوهش پرداخته شده است.
جدول  .7نتایج آزمون  Tارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز
مدل

تعداد

میانگین
واقعی

انحراف معیار

خطای
میانگین

170

3/3109

0.92972

0.08523

 =3میانگین مفروض شده

. Parametric Test
. Kolmogorov- Smirnov Test

1
2
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مدل
ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در
سطح شهر تبریز

مدل

ارزیابی تأثیر اثرهای فردی طالق بر
بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز

تعداد

واقعی

انحراف معیار

170

3/3109

0.92972

 Tآزمون
3/648

درجه آزادی

سطح معنیداری

168

0.000

0.08523
0.3109

تعداد

میانگین واقعی

انحراف معیار

170

3.3950

0.76710

خطای
میانگین
0.7032

میانگین مفروض
شده =3
آزمونT
5.617

مدل

میانگین

خطای
میانگین

درجه آزادی

سطح
معنیداری

تفاوت
میانگین:

168

0.003

0.3950

تعداد

میانگین واقعی

انحراف معیار

خطای
میانگین

170

3.1613

0.91254

0.8365

میانگین مفروض
ارزیابی تأثیر اثرهای اقتصادی طالق بر
بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز

مدل

شده =3
آزمونT
1/929

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت

168

0.004

میانگین:
0.1613

تعداد

میانگین واقعی

انحراف معیار

خطای میانگین

170

3.1101

0.91254

0.8365

میانگین مفروض
ارزیابی تأثیر اثرهای اجتماعی طالق بر
بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز

شده =3
آزمونT
2.269

درجه آزادی

سطح
معنیداری

168

0.000

تفاوت میانگین:
0.1101

میانگین متغیر ارزیابی تأثیر طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز برابر  3.3109و سطح
معنیداری آزمون  0.000است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0.05است فرض صفر رد
میشود .از طرفی چون میانگین واقعی بیشتر از میانگین مفروض یعنی  3است ،نتیجه گرفته میشود طالق
بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز بهطور معنیداری باالتر از حد متوسط هست .بهعبارتیدیگر ،با توجه
به مثبت بودن مقدار  T=3.648و میانگین واقعی باالتر از حد متوسط ( )3.3109و معنیداری کمتر از
 )P-0.000( 0.05با اطمینان  99درصد و خطای  1درصد میتوان گفت پس با اطمینان میتوانیم بگوییم
که فرضیه پژوهش مورد قبول واقع میشود و طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز تأثیر مثبت دارد؛
یعنی با افزایش طالق نرخ بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز هم میتواند افزایش پیدا کند.
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بحث و نتیجهگیری
طالق و ازهمپاشیدگی کانون خانواده یکی از معضالت مهم اجتماعی است که پیامدهای آن از
مشکالت بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود .باید دانست که تأثیرها و پیامدهای طالق ،پیچیده است؛
طالق ،نوشداروی جهانی است و نه فاجعه عمومی .گوناگونی حوادثی که از طالق انتظار میرود و
عکسالعمل افراد در مقابل رویدادهای طالق ،مهم است و نشان میدهد که عواملی بهغیراز خود طالق ،در
سازگاری یا ناسازگاری پس از طالق ،نقش دارند .در مقابل ،برآورده نشدن نیازهای عاطفی ،اقتصادی و
اجتماعی در برخی زنان ،ممکن است تبعات منفی بیشتری به بار آورد و به سوء رفتار و یا روی آوردن به دیگر
آسیب های اجتماعی منجر شود .گروهی هم دچار نوعی انفعال ،ناامیدی ،درماندگی و سرخوردگی و
وابستگی می شوند .اما واقعیت این است که این تنها زن نیست که مسیر طوالنی زندگی پس از طالق را
میسازد و بخشی از این راه پیش از اراده زن توسط ساختارها ،جامعه ،افراد ،فرهنگ و باورها ساخته شدهاند
که زن مجبور است در این راه گام بردارد ،حرکت کند ،بجنگد و مغلوب یا پیروز شود .بر اساس مطالعات
ّ
صورت گرفته ،اثرهای طالق برزنان مطلقه به سه گروه عمده فردی ،اجتماعی و اقتصادی تقسیم میشود.
نتایج آزمون  Tدر بررسی فرضیههای این پژوهش نشان داد که میانگین ارزیابی تأثیر اثرهای فردی
طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز برابر  3.3950و سطح معنیداری آزمون  0.003است .با توجه به اینکه
سطح معنیداری کمتر از  0.05است فرض صفر رد میشود .پس با اطمینان میتوانیم بگو ییم که فرضیه
پژوهش مورد قبول واقع میشود و اثرهای فردی طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز تأثیر مثبت دارد؛ یعنی با
افزایش اثرهای فردی طالق ،نرخ بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز هم میتواند افزایش پیدا کند .ازاینجهت
این فرضیه با نتایج و یافتههای تحقیقات کریمی و غالمی ()1395؛ کالنتری ،روشنفکر و جواهری ()1390
و همچنین صادقی فسایی و میرحسینی ( )1390همسو هست .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود که عوامل
جسمی و زیستی همچون نقص جسمانی ،وضعیت خاص ژنتیکی ،سن ،جنس ،زشتی و زیبایی ،قدرت و
توانایی جسمانی میتواند علت بزهدیدگی افراد بهخصوص زنان و دختران باشد .زنان ازلحاظ وضعیت
جسمانی و عوامل زیستی ،در مقایسه با مردان ضعیفتر هستند و همین نابرابری در تواناییهای جسمی،
ً
یکی از موجبات بزهدیدگی آنان است .در جرائم خشونتبار ،آدمربایی و یا خشونتهای خانوادگی ،مسلما
ضعف قدرت دفاعی زنان در مقابل مردان ،آنان را بیشتر قربانی چنین وضعیتهایی قرار میدهد .همچنین
در تجاوزات جنسی ،یکی از عواملی که باعث موفقیت مجرم در انجام نیت پلید خود میشود ،همانا قدرت
جسمی برتر مردان و عدم توانایی زنان در دفاع از خود در برابر چنین تعدیاتی است .از لحاظ روانی نیز زنان
به دلیل طبع لطیف و درآمیختگی عواطف و احساسات باوجود آنان و دخالت این عوامل در بعضی تصمیم -
گیریهای آنان ممکن است دچار غفلت و بیاحتیاطی شده ،زود تحت تاثیر مسائل و موقعیتهای خارجی
قرار گیرند و اغوا شوند و یا با اعتماد بیدلیل ،باعث آسیبپذیری خودگردند .این عوامل نقش مؤثری در
بزهدیده واقعشدن آنان ایفا مینماید.
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میانگین متغیر ارزیابی تأثیر اثرهای اقتصادی طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز برابر  3.1613و سطح
معنیداری آزمون  0.004است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0.05است فرض صفر رد
میشود .پس با اطمینان میتوانیم بگو ییم که فرضیه پژوهش موردقبول واقع میشود و اثرهای اقتصادی طالق
بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز تأثیر مثبت دارد؛ یعنی با افزایش اثرهای اقتصادی طالق ،نرخ بزهدیدگی
زنان در سطح شهر تبریز هم میتواند افزایش پیدا کند .لذا اثبات این فرضیه با نتایج تحقیقات کریمی و
غالمی ()1395؛ کالنتری ،روشنفکر و جواهری ( )1390و نیز صادقی فسایی و میرحسینی ( )1390همسو
ً
میباشد .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود که وابستگی اقتصادی زنان به مردان (پدر قبل از ازدواج و عمدتا
ّ
شوهر بعد از ازدواج) سبب میشود که زن در مقابل تعدیاتی که به او روا داشته میشود ،سکوت نماید و مرد
که قدرت برتر اقتصادی در چنین خانوادههایی محسوب میشود ،به خودکامگی و استبداد روی آورده و زن
نگران از قطع این وابستگی و امرارمعاش ،مورد سوءاستفاده و بهرهکشی قرار گیرد و یا در مقابل خشونت که
باالترین نرخ بزهدیدگی را به خود اختصاص میدهد ،هیچ واکنشی از خود نشان نداده ،با قبول این وضعیت
صبر و تحمل پیشه سازد .اینگونه عوامل در باال بودن رقم سیاه بزهدیدگی زنان نقش بسزایی دارد و بسیاری از
جرائم ارتکابی علیه زنان به سبب این مالحظات گزارش نمیشود .اشاره به این مسئله نیز شایانذکر است که
وقتی جامعه با معضل بیکاری روبهروست ،فرصتهای شغلی بیشتر در اختیار مردان قرار میگیرد و زنان
بهخصوص وقتیکه سرپرستی خانوار را به عهده دارند ،با مشکل مضاعفی روبهرو هستند .این امر هم امکان
ارتکاب جرم از سوی آنان و هم امکان بزهدیدگی شان را بیشتر میسازد .اینگونه زنان در بیکاری فزاینده و
کاهش در هزینههای رفاه عمومی و اجتماعی آسیبپذیرند .تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادالنه ثروت؛ فقر و
درماندگی؛ تمایل به ثروتمند شدن و تجملپرستی؛ بیکاری و قرض و همچنین نداشتن توانایی الزم برای
برآوردن احتیاجات زندگی مهمترین عوامل بزهدیدگی هستند .نوع شغل ،بیکاری و مشکالت اقتصادی همراه
ً
آن عامل مهمی در بروز تنشها علیه زنان است .معموال افراد بیکار با احتمال بیشتری اقدام به خشونت علیه
زنان میکنند و افراد شاغل چون دارای اعتماد به نفس باالتری هستند ،رفتار خشونتآمیز کمتری دارند.
مهمترین علت بیکاری شوهران به دالیلی چون اعتیاد و عدم مسئولیتپذیری خانواده مرتبط هست .زنان به
خاطر مشکالت مالی ،حفظ بنیان خانواده ،فرزندان و یا جبر همسر به بیرون منزل و کارهای پارهوقت مشغول
میشوند و به شکلهای مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرند .زنان مطلقه که به نحوی خود بهتنهایی
ادارهکننده زندگی هستند ،به جهت اشتغالشان ،بیشتر در معرض بزهدیدگی قرار دارند .چراکه اکثر آنها
تحصیالت پایینی داشته و قادر به انتخاب شغل مناسب نیستند .لذا به خاطر نیاز مالی مجبور هستند به
کارهای پارهوقت رویآورند و در صورت بیکاری و تأمین مخارج از سوی خانواده هم چهبسا به ازدواجهای
اجباری و ناموفق دیگر رویآورند و یا ممکن است به نکاح موقت و یا حتی جهت تأمین مخارجشان اقدام به
تنفروشی نمایند که مضاف بر بزهدیدگی خود ،بیشترین آسیب را متوجه فرزندان خود مینمایند.
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میانگین متغیر ارزیابی تأثیر اثرهای اجتماعی طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز هم برابر  3.1101و
سطح معنیداری آزمون  0.000است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0.05است ،فرض صفر
رد میشود .از طرفی ،چون میانگین واقعی بیشتر از میانگین مفروض یعنی  3است ،نتیجه گرفته میشود که
اثرهای اجتماعی طالق بر بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز بهطور معنیداری باالتر از حد متوسط هست.
بهعبارتیدیگر ،با توجه به مثبت بودن مقدار  T=2.269و میانگین واقعی باالتر از حد متوسط ( )3.1101و
معنیداری کمتر از  )P=0.000( 0.05با اطمینان  99درصد و خطای  1درصد میتوان با اطمینان گفت
که این فرضیه پژوهش هم موردقبول واقع میشود و اثرهای اجتماعی طالق بر بزهدیدگی زنان شهر تبریز تأثیر
مثبت دارد؛ یعنی با افزایش اثرهای اجتماعی طالق ،نرخ بزهدیدگی زنان در سطح شهر تبریز هم میتواند
افزایش پیدا کند .ازاینجهت با اثبات این فرضیه ،نتایج تحقیقات کریمی و غالمی ()1395؛ کالنتری،
روشنفکر و جواهری ( )1390و صادقی فسایی و میرحسینی ( )1390هم تایید میشود .در تبیین اثبات این
فرضیه میتوان بیان داشت که موقعیت زن ازنظر اجتماعی و اهمیتی که جامعه برای وی قائل بوده و نگرشهای
موجود به وی از دیگر عوامل منجر به بزهدیدگی زنان محسوب میشود .اعتقادات و آداب و رسوم یک جامعه
در این راستا نقش مؤثری دارد .بهعنوان مثال در جامعهای که زنان ،موجوداتی پستتر از مردان و طفیلی و
درجه دوم تلقی شوند ،در معرض انواع تبعیضها ،خشونت و بهرهکشی قرار میگیرند .نکته قابلتأمل این
است که این نوع بزهدیدگی زنان به علت آمیخته شدن با نوع فرهنگ و نگرش جامعه ،چندان مورد اعتراض
قرار نمیگیرد .چنین برخوردهایی سبب شده است حتی زنان نیز به خود بهمثابه افراد وابسته و تبعی بنگرند و
لذا بسیاری از بزهدیدگیهایی که به زنان تحمیل میشود ،بهعنوان ضرورت یا نتیجه اجتنابناپذیر موقعیت
اجتماعی خود پذیرفته آنان بوده است .بهعنوانمثال ،بسیاری از زنان در مقابل خشونتهای خانگی ،مهر
سکوت بر لب زده و ضرب وشتم توسط شوهران را به راحتی پذیرا میشوند و یا به جهت حفظ آبرو و حیثیت
خانوادگی از گزارش کردن چنین بزهدیدگیهایی خودداری مینمایند .نمونه دیگری که زنان به دلیل مالحظات
اجتماعی و فرهنگی از اعالمجرم علیه بزهکار امتناع می نمایند ،در اعمال منافی عفت است که به دلیل حفظ
آبرو یا شاید به دلیل عدم اعتماد به دستگاه قضایی در مجازات کردن بزهکار ،پردهپوشی مینمایند و همین امر
هم موجب سوءاستفاده بیشتر و تکرار بزهدیدگی آنها میگردد.
خانواده مهمترین نهاد استحکام جامعه است ،اگر پایههای این نهاد سست شود ،جامعه به خطر میافتد
و راه زوال را باید طی کند .خطیرترین نوع فروپاشی خانواده ،طالق است .طالق هرچند در دین مبین اسالم،
حالل شمرده شده است ،اما حتی نزد خداوند هم بسیار منفور است که منفور بودن این عمل ،به دلیل آثار و
پیامدهای ناگوار و جبرانناپذیری است که بر افراد درگیر در این مسئله میگذارد .زن ،یکی از کنشگران طالق
است که به دلیل وضعیت خاص روحی و عاطفی که دارد تأثیرهای طالق ،بهوضوح در او دیده میشود.
همچنین ،در جامعه ایرانی و در شهری مذهبی و سنتگرا همچون تبریز ،زن مطلقه ازلحاظ جایگاه اجتماعی،
بهشدت تنزل مییابد .پنداشتهای منفی مردم ،وضعیت بد اقتصادی ،طرد از سوی خانواده و دوستان ازجمله
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پیامدهای منفی طالق هستند که زن را به سمت بزهدیده واقعشدن ،سوق میدهند .البته نه اینکه طالق و
ً
پیامدهای آن الزاما موجب بزهدیده شدن زن میشود؛ چراکه بزهدیده شدن زنان عوامل متعددی دارد که یکی
از مهمترین آنها ،عامل طالق و اثرهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی متأثر از این پدیده است .لذا در
جهت پیشگیری از بزهدیدگی زنان مطلقه ،به حمایت از آنها بایستی بیشتر توجه شود که در اصل از جامعه
و افراد آن آسیبدیدهاند تا تربیت فرزندان این دسته از زنان هم با مشکل مواجه نشود که البته در کنار
حمایتهای مادی ،شایسته است این حمایتها بهو یژه در بزهدیدگیهای جنسی دربردارنده حمایتهای
روانی از طریق تأسیس مراکز تخصصی هم باشد تا در جهت بازگرداندن زنان مطلقه بزهدیده به شرایط ماقبل
بزهدیدگی اقدام شود.
هرچند طالق در شرایط حاضر بهصورت متداولترین راهحل یک ازدواج ناموفق درآمده است .لیکن
در بهترین شرایط ،طالق تجربه هیجانی ناراحتکنندهای است و در بدترین شرایط ،میتواند به شوک و
سردرگمی شدید منجر شود .مشکل و آسیب دیگر حاصل از طالق زوجها ،تنهایی و مشکل سازش دوباره
آنها با اجتماع است  .زنان پس از طالق با دنیایی متفاوت از روابط ،نگرشها و تصورات نسبت به خود،
مواجه میشوند؛ همچنین جایگاه و منزلت اجتماعی و حتی خانوادگی خود را ازدسترفته میبینند .لذا اگرچه
طالق در پایان بخشیدن به اضطرابها و تنشهای زندگی مشترک ،در پارهای مواقع مفید به نظر برسد ،لیکن،
اکثر زنان مطلقه با اضطرابها و تنشهای جبرانناپذیر و آسیبزا مواجه میشوند .آنها خود را طردشده
میبینند و دیگران نیز همواره به آنها سوءظن دارند که البته این نگرش منفی ،متأثر از فرهنگ غلط جامعه در
برخورد با طالق و بهخصوص زنان مطلقه است .اینجاست که بزهکاران با انگیزه ،آنها را آماج مناسبی برای
جرائم خود میبیند؛ چون میدانند که آنان از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و چهبسا پس از بزهدیده
واقعشدن  ،جامعه و دستگاه عدالت کیفری هم خود آنان را مقصر بداند؛ به همین جهت است که از اعالم
جرم علیه خود ،صرفنظر مینمایند و این واکنش زنان مطلقه نسبت به جرم یعنی پنهان نگهداشتن بزهدیدگی
خود ،به نفع بزهکاران است و آنها را به سمت زنان مطلقه بهمثابه آماج بزه مطلوب متمایل میکند .این
وضعیت هنگامیکه زنان مطلقه ،عالوه بر برخوردار نبودن از حمایت کیفری و اجتماعی ،حمایت خانوادگی
خود را نیز ازدستداده و از سوی خانواده خود نیز طرد شده باشند ،بیشتر خودنمایی میکند و نرخ بزهدیدگی
آنها را افزایش میدهد.
ً
محدودیتهای زنان که عمـدتا تکلیفی برای آنها جهت انجام یا ترك برخی اعمال و بهو یژه عدم
تصدی برخی مسئولیتها در راستای پیشگیری از آسیب و بزه دیدگی ایجاد کرده است ،در دورانی مطرح
بوده است که افراد حقیقی و اجتماعات کوچکی مانند خانواده و قوم و قبیله ،مـسئول اصـلی و بالواسطه
امنیت و محافظت از خود بودهاند .در این شرایط ،طبیعی اسـت کـه توصـیه یـا الزام به انجام اقدامهای فردی
جهت مراقبـت از خود و یا رسم و عرف خانوادگی و قبیلهای برای مراقبت از منافع و حیثیت خانواده و قبیله
اهمیت و جایگاه و یژهای مییابد .در دوران معاصر با استقرار حکومتهـای فراگیر و بااقتداری کـه از ناحیه
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شهروندان جهت تأمین و تضمین امنیت آنها مشروعیت و مقبولیت یافتهاند ،انتظار این است که حکومت،
سازوکار مراقبـت از آزادیهای افراد را بهگونهای تنظیم کند که شهروندان و بهو یژه افرادی که بـه دلی ل شرایط
جـسمانی یا جهات دیگر ،بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی و بزهدیدگی هستند ،ناچار نباشند برای
مراقبت از خـود و پیشگیری از بزهدیدگی از برخی حقوق و آزادیهای خود صرفنظر نمایند.
راهکارها
 .1شناسایی زنان مطلقه فاقد درآمد و ایجاد مشاغل پارهوقت و کسبوکارهای خانگی برای آنها.
 .2کاهش نرخ طالق جهت مقابله با پیامدهای بزهدیده زایی آن برای زنان مطلقه.
 .3تعدیل فرهنگ جامعه در برخورد با پدیده طالق و کنشگران آن بهو یژه زن.
 .4شناسایی ،حذف و خنثی کردن شرایط و موقعیتهای بزهدیده زا برای زنان مطلقه.
 .5تضمین حمایتهای قانونی ،اجتماعی و خانوادگی از زنان مطلقه بزهدیده.
محدودیتهای تحقیق حاضر هم درواقع بهنوعی به وجود رقم سیاه بزهدیدگی زنان نسبت به مردان
ً
برمیگردد .چراکه بزهدیدگیهای زنان مانند بزهکاری آنها حتی در کالنشهری مثل تبریز ،اکثرا در محیطهای
شبیه خانه رخ میدهد که امکان شهود عمومی و تهیه آمار دقیق را با مشکل جدی روبهرو میسازد .کما اینکه
زنان مطلقه مراجعهکننده به مرکز مشاوره در شهر تبریز هم تمایلی به اظهار وقایع محیط شخصی زندگی خود
نداشتهاند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش :این مطالعه با رعایت اصول اخالق پژوهش های انسانی یا غیرانسانی
است.
حمایت مالی :مطالعۀ حاضر بدون حمایت مالی از سوی سازمان یا مؤسسهای انجام شده است.
سهم نویسندگان  :مسئولیت علمی نگارش و ارسال مقاله ،پیگیری و مکاتبه با دفتر نشریه بر عهده
جمال بیگی به عنوان نویسندۀ مسئول و نفر اول مقاله بوده و نویسندۀ دوم رقیه خدادای در توزیع پرسشنامهها
و جمعآوری دادهها و نگارش مقاله همکاری داشته است.
تضاد منافع  :این پژوهش به طورمستقیم یا غیرمستقیم با منافع شخصی یا سازمان خاصی تعارض
منافع ندارد.
تشکر و قدردانی  :از مدیریت و کارکنان مرکز مشاوره شهر تبریز ،قدردانی میشود.
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پیشگیری) ،اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.
داوودی ،هما ( ،)1388بزه دیده شـناسـی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرائم ،فصـلنامه فقه و حقوق خانواده،
سال  ،14ش  ،50صص.96-117
رشـید ،خسـرو؛ حسـنوند ،فضـل الله؛ نبی زاده ،صـفدر و رشـتی ،عابده ( ،)1398بررسـی عوامل برون فردی مؤثر بر
طالق عاطفی در میان زنان ،دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده ،دوره ،7ش ،1پیاپی ،13صص.117-137
زینـالی ،حمزه ( ،)1383اثرات فقـدان حمـایـت کیفری منـاســب از زنـان بر بزهدیـدگی آنهـا ،فصــلنـامـه رفـاه اجتمـاعی،
ش ،13صص.197-222
سـاالری فر ،محمدرضـا ( ،)1388تبیین علل و زمینه های خشـونت خانگی ،دو فصـلنامه علمی تخصـصـی مطالعات
اسالم و روان شناختی ،سال ،3ش ،4صص.7-41
ستوده ،هدایت الله ( ،)1373مقدمهای بر آسیبشناسی اجتماعی ،چاپ ،2تهران :انتشارات موسسه آوای نور.
ســلیمی ،علی و داوری ،محمد ( ،)1385جامعه شــناســی کجروی؛ مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی،
چ ،2قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شرفی ،محمدرضا ( ،)1396خانواده متعادل (آناتومی خانواده) ،چاپ ،19تهران :انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
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شــیرزاد ،جالل و کاظمی فر ،امیر محمد ( ،)1384آســیب شــناســی طالق ،ماهنامه دادرســی ،ســال ،9ش،53
صص.32-45
صـــابری زفرقنـدی ،احمـد ( ،)1387علـل و عوامـل طالق در جـامعـه ایران و اثر آن در کودکـان و نوجوانـان ،تهران:
انتشارات رایحه یاس.
صـادقی فسـائی ،سـهیال و میرحسـینی ،مریم ( ،)1390بررسـی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شـهر تهران ،فصـلنامه زن
در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ،دوره  ، 9ش ،1صص.35-62
فرجاد ،محمدحســین ( ،) 1382بررســی مســائل اجتماعی ایران :فســاد اداری ،اعتیاد و طالق ،چاپ ،2تهران:
انتشارات اساطیر.
فیروزجائیان گلوگاه ،علی اصـغر؛ صـادقی ،سـهیل؛ جان محمدی لرگانی ،وحید و لطفی ،طاهره ( ،)1397فراتحلیل
مطـالعـات انجـام شــده در حوزه طالق در ایران ،دو فصــلنـامه مطـالعات زن و خانواده ،دوره ،6ش ،2پیاپی،12
صص.111-143
کریمی ،زهرا و عباســپور ،حمیدرضــا ( ،)1395بزهکاری و بزهدیدگی زنان مطلقه (مطالعه موردی شــهر اصــفهان)،
تهران :نشر مجد.
کریمی ،زهرا و غالمی ،نبی اله ( ،)1395مطالعه موردی رابطه طالق و بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلقه در شــهر
اصفهان ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال ،11ش ،40صص.61-89
کالنتری ،عبدالحسین؛روشن فکر ،پیام و جواهری ،جلوه ( ،)1390آثار و پیامدهای طالق ،مرور نظام مند تحقیقات
انجام شــده در ایران با تاک ید بر مالحظات جنســیتی ،فصــلنامه زن در توســعه و ســیاســت ،دوره ،9ش،3
صص.111-131
الجوردی ،هـالـه ( ،)1384نظریـه هـای زنـدگی روزمره ،فصــلنـامـه نـامـه علوم اجتمـاعی ،دوره ،26ش ،26پیـاپی،1117
صص.123-140
مرتضوی ،نسرین ( ،)1376بزه دیده شناسی زنان ،مجله امنیت ،سال ،1ش ،3صص.25-38
میرخلیلی ،سـید محمود ( ،)1383پیشـگیری وضـعی از نگاه آموزه های اسـالم ،فصـلنامه فقه و حقوق ،سـال ،3ش،1
صص.70-88
میرمحمد صـادقی ،حسـین (  ،)1398حقوق کیفری اختصـاصـی؛ جرایم علیه اشـخاص (جنایات) ،چاپ ،27تهران:
نشر میزان.
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